
 

 

ROK 2017 

 

 
21 stycznia w sali bankietowej Hotelu Aleksandria w Siedlcach odbyła się II Gala Biznesu 

organizowana przez Wschodnią Izbę Gospodarczą pod honorowym patronatem Prezydenta 

Miasta Siedlce oraz Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Na uroczystość przybyło wielu 

zaproszonych gości środowiska kultury, nauki i biznesu, wśród nich, Sekretarz Stanu w 

Kancelarii Rady Ministrów Pani Anna Maria Anders, Wiceprezydent Miasta Siedlce Jarosław 

Głowacki, oraz przedstawiciele zaprzyjaźnionych Izb Gospodarczych z Białegostoku, Płońska 

i Warszawy. 

 

 

Po raz pierwszy podczas Gali Biznesu wybitni przedsiębiorcy prowadzący działalność w 

naszym regionie uhonorowani zostali Medalami 25-lecia Krajowej Izby Gospodarczej oraz 

Listami Gratulacyjnymi Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej. Wyróżnienia wręczali 

Wiceprezes Krajowej izby Gospodarczej Witold Karczewski oraz Doradca w gabinecie 

Prezesa KIG Michał Konwicki. Szczególne honorowe wyróżnienie w postaci medalu 25-lecia 

otrzymał z rąk Prezesa Izby Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku Prezes WIG Zenon 

Chodowiec.  



Wschodnia Izba Gospodarcza przekazała również Certyfikaty Członkostwa 14 firmom, które 

w ostatnim czasie dołączyły do grona Członków WIG. 

 



W trakcie Gali odbyła się aukcja obrazów, z której dzięki wielkim sercom uczestniczących w 

Gali przedsiębiorców uzyskany dochód zostanie przekazany na wsparcie leczenia ciężko 

chorej młodej siedlczanki podopiecznej Caritas Diecezji Siedleckiej oraz dla Fundacji Pro-

Bono i Fundacji MKL Dzieciom, które wspomogą swoich podopiecznych. 

 

16 marca w Hotelu Ibis Styles odbyła się już 7 z cyklu spotkań Kolacja Biznesowa, której 

tematem przewodnim była „Kultura i relacje w biznesie chińskim”. Do wprowadzenia w 

biznes polsko-chiński zaprosiliśmy profesjonalistów w dziedzinie prawa, administracji i 

kultury chińskiej. Kolację dla gości przygotował kucharz z Chin serwując tradycyjne potrawy 

kuchni chińskiej. 

 

 

 

   

 



11 maja zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Wschodniej Izby 

Gospodarczej w celu zatwierdzenia sprawozdania finansowego WIG za 2016r i sprawozdania 

z działalności Rady Izby i Komisji Rewizyjnej WIG za rok 2016r, oraz wyboru nowych 

Członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej na kadencję 2017-2021. 

 

 

 

 6-8 czerwca odbyła się VI Edycja Targów China Homelife Show i China Machinex 

-to największe w Europie Środkowo-Wschodniej targi chińskich producentów. 

 

Wschodnia Izba Gospodarcza po raz kolejny w partnerstwie z Warszawską Izbą Gospodarczą, 

Stowarzyszeniem Polskich Mediów, redakcji „Wiadomości Gospodarcze” uczestniczy przy 



organizacji Targów China Homelife Show i China Machinex organizowanych przez firmę 

Meorient International Exhibition we współpracy w Międzynarodowym Centrum Targowo-

Kongresowym Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie k. Warszawy. Przedsiębiorcy z naszego 

regionu uczestniczyli w uroczystym otwarciu Targów, które liczyły ponad 1200 wystawców 

różnych branż. Przedsiębiorcy, oprócz spotkań z wystawcami chińskimi mieli możliwość 

uczestniczyć w licznych warsztatach z ekspertami i panelach dyskusyjnych organizowanych 

podczas targów. 

 

    

  

 

9-10 czerwca odbyła się VI edycja Rajdu Rowerowego Przedsiębiorców. Tegoroczny rajd 

był dwudniową imprezą z noclegiem w pięknej miejscowości Góry. Uczestnicy rajdu 

przemierzali malownicze tereny gminy Korczew. Wieczorem uczestnicy rajdu mogli 

skorzystać z gościnności Wiceprezesa WIG, Marka Bulaka, który zaprosił wszystkich do 

swojej letniej posiadłości nad Bugiem na wspólną kolację w ogrodzie. 



 

       

 

21 sierpnia z inicjatywny Wschodniej Izby Gospodarczej powołany został Społeczny 

Komitet Budowy Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego upamiętniającej 150-tą rocznicę urodzin 

Marszałka. Celem Komitetu jest nadzór nad realizacją projektu budowy i odsłonięcia we wnęce 

zabytkowego budynku znajdującego się przy Galerii Siedlce tablicy-płaskorzeźby. Odsłonięcie tablicy 

będzie miało miejsce dnia 3.12.2017r. Pomysłodawcą tego wydarzenia jest jeden z Członków 

Wschodniej Izby Gospodarczej, Konstanty Strus. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął 

Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, Jego Ekscelencja Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda 

oraz Jej Magnificencja Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. 

Tamara Zacharuk. 21.08.2017 odbyło się pierwsze posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy 

Tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego powołano Prezydium Komitetu. 

Zaprezentowane dwa projekty tablicy poddane zostały wnikliwej analizie, po której wybrano projekt 

pracowni ARTFORMA, Pani Anety Bartosiuk-Szarlej z Księżyna. 

 



23 sierpnia odbyło się pierwsze posiedzenie Prezydium Społecznego Komitetu, na którym 

zapadło wiele kluczowych decyzji organizacyjnych i zatwierdzono Regulamin Komitetu. 

 

  

 

2 września na Siedleckich Błoniach odbyły się XIV Międzynarodowe Dni z Doradztwem 

Rolniczym. Wschodnia Izba Gospodarcza miała swoje stoisko w alei edukacyjnej, dając 

możliwość Członkom WIG zareklamowania swoich firm na stoisku Izby.  

 

 



 

16 września, w Sierra Golf Club reprezentacja WIG już trzeci raz brała udział w Turnieju 

Golfowym o Puchar Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej OPEN 2017. Z ramienia Koła 

Golfistów działającego przy WIG wystartował jeden czteroosobowy Flight. Kolejny raz 

zawodnicy WIG pokazali klasę! Marek Bulak, opiekun Koła Golfistów WIG zdobył puchar 

za zdobycie II miejsca w turnieju. Gratulacje dla naszego zespołu. 

     

 

26 września odbyło się posiedzenie Społecznego Komitetu, podczas którego 

przedstawiono materiały promujące uroczystość tj. pocztówki, cegiełki, ulotki, a także 

pieczęć Komitetu. Ustalono miejsca i formy dystrybucji materiałów reklamowych 

wydarzenia, omówiono również przebieg konferencji naukowej, „SIEDLCE W HOŁDZIE 

MARSZAŁKOWI” poświęconej osobie Marszałka Józefa Piłsudskiego, którą poprowadzi prof. nadzw. 

dr hab. Jarosław Cabaj, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UPH w Siedlcach.  

    



5 października w restauracji Kuchnia Pałacowa odbyło się 7 spotkanie z cyklu Kolacji 

Biznesowych organizowanych cyklicznie przez WIG. Tematem kolacji były „Przejęcia i fuzje 

w firmach” Spotkanie prowadził ekspert, Pan Adam Ciuhak, Prezesa Zarządu Grupy 

Strategia, która należy do międzynarodowej grupy firm audytorskich i prawniczych Morison 

International. 

Spotkanie przybliżyło przedsiębiorcom jak skutecznie zorganizować i przeprowadzić proces 

fuzji czy przejęcia firmy, począwszy od podjęcia decyzji aż do końcowej realizacji unikając 

szeregu pułapek i błędów związanych z procesem przejęcia czy też fuzji, a także, jakie 

korzyści mogą osiągnąć przedsiębiorcy sektora MŚP z aktywności na rynku fuzji i przejęć. 

 

 

 

18 – 20.10.2017 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się VII 

Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Na prośbę Prezesa Regionalnej Izby 

Gospodarczej w Katowicach Pana Tadeusza Donocika, kolejny raz Partnerem Wspierającym 

merytorycznie i organizacyjnie to ważne wydarzenie była Wschodnia Izba Gospodarcza.  

Tegoroczna edycja Kongresu przebiegała pod hasłem: „UWOLNIĆ BIZNES” 

 

23 października odbyło się posiedzenie Prezydium Społecznego Komitetu Budowy 

tablicy Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas którego omówiono ustalenia z Dowódcą 

Garnizonu Siedlce odnośnie udziału asysty honorowej Wojska Polskiego w uroczystości 

odsłonięcia tablicy pamiątkowej MJP. 

16 listopada w Centrum Komunikacyjnym w Legionowie odbyło się I Legionowskie Forum 

Gospodarcze. W Forum uczestniczyli  przedstawiciele KIG oraz przedstawiciele Forum Izb woj. 

Mazowieckiego. W  panelach dyskusyjnych: Samorząd Gospodarczy oraz Społeczna 

Odpowiedzialność Biznesu (Przedsiębiorca wrażliwy społecznie) zabrali głos przedstawiciele biznesu, 

samorządów  gospodarczych i władz lokalnych. Na Forum Izbę reprezentował Prezes WIG, Zenon 

Chodowiec. 



 

 

 

22 listopada odbyło się kolejne posiedzenie Społecznego Komitetu Budowy Tablicy MJP, 

podczas którego szczegółowo omówiono przebiegu odsłonięcia tablicy pamiątkowej i uroczystości 

towarzyszących, tj. koncertu patriotycznego w patio Galerii SIEDLCE i Konkursu Wiedzy o 

Marszałku Józefie Piłsudskim. Kapitan Syczuk reprezentujący Dowódcę Siedleckiego Garnizonu 

przedstawi chronologiczny plan wprowadzenia asysty honorowej, sztandarów, warty i przemówień. 

 

23 listopada w zabytkowym Dworze Mościbrody odbyła się 8 Kolacja Biznesowa, której 

tematem wiodącym był „ Klimat dla biznesu w Kazachstanie i na Ukrainie”. O tym, że 

Kazachstan czeka na polski biznes opowiedział Tadeusz Namedyński, Prezes Polsko 

Kazachstańskiej Izby Przemysłowo - Handlowej w Warszawie, Członek Prezydium Krajowej Izby 

Gospodarczej, osoba z bogatym doświadczeniem biznesowym na rynkach wschodnich, szczególnie 

Kazachstanu i Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyło wielu przedsiębiorców, których gospodarcze 

Dworu ugościli przepysznie podanym indykiem. 

 

  

 



 

3 grudnia z inicjatywy Wschodniej Izby Gospodarczej, przy ul. Józefa Piłsudskiego 70 na 

murach zabytkowego budynku dawnej siedziby oddziału Narodowego Banku Polskiego 

odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej 150 rocznicę urodzin Marszałka 

Józefa Piłsudskiego. W asyście honorowej służb mundurowych, licznych pocztów 

sztandarowych, przedstawicieli władzy ustawodawczej, organizacji samorządowych, 

gospodarczych i mieszkańców Siedlec JE Ks. Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda dokonał 

poświęcenia tablicy i odprawił modlitwę za Ojczyznę. Uroczystość uświetniła delegacja 

Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej w historycznych mundurach z 

okresu Legionów.  

Odsłonięcie tablicy poprzedziła konferencja historyczna przygotowana przez profesorów 

Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, przybliżająca siedlczanom postać 

"Dziadka", jak nazywano Józefa Piłsudskiego. W Galerii SIEDLCE młodzież z Siedleckiej 

Grupy Literackiej Witraż i zespołu wokalnego Sweet Angels zaprezentowała piękny pokaz 

poetycko literacki o tematyce patriotycznej. Po pokazie odbył się konkurs wiedzy o 

Marszałku Józefie Piłsudskim z nagrodami w postaci statuetek miniatury tablicy 

upamiętniającej rocznicę urodzin Marszałka. 

 

 

 

 

16 grudnia Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda Ordynariusz Diecezji 

Siedleckiej zaprosił wszystkich przedsiębiorców i pracodawców z Siedlec i okolic na wspólne 

przedświąteczne spotkanie opłatkowe, które odbyło się w Łukowskim Ośrodku Kultury. Była 



to wyjątkowa okazja, aby łamać się opłatkiem, kolędować i kosztować wigilijnych specjałów 

w tak szczególnym gronie. 

           

19 grudnia w siedzibie Warszawskiej Izby Gospodarczej odbyło się coroczne posiedzenie 

przedstawicieli FIGWM. Spotkanie miało na celu podsumowania 2017 roku,   omówienie 

szczegółów współpracy na kolejny rok oraz przekazanie przewodnictwa na rok 2018 kolejnej 

Izbie. Myśl globalnie, działaj lokalnie było hasłem przewodnim spotkania. 

Prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Legionowie, pan Kazimierz Kurnicki poruszył 

problematykę działań Izb i Forum na rzecz lokalnych przedsiębiorców, zwracając uwagę na 

ważność zaangażowania Forum w działania międzynarodowe, takie jak targi, kongresy czy 

konferencje, jednak zaznaczając wagę przedsięwzięć lokalnych. 

Pan Marian Serwach, prezes Płońskiej Izby Gospodarczej podjął temat trudnego dostępu 

przedsiębiorców do bazy wiedzy dotyczącej przepisów prawnych mających bezpośredni 

wpływ na funkcjonowanie firm z sektora MiSP, a także braku wiedzy na temat możliwości 

pozyskania dotacji ze środków unijnych i innych. 

           


